
 

 

 

 

 

โปรแกรมล่องเรือส ำรำญจัดเต็มตลอดทริป! 

เส้นทำง  

Singapore - Port Klang (Malaysia) - Malacca (Malaysia) - Singapore 

4 วัน 3 คืน 17 - 20 พฤษภำคม 2562 

 

 

วนัศกุร ์ที ่17 พฤษภาคม 2562 สงิคโปร ์ - Voyager of the Seas 
 
 
05.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4  Row C ประตทูางเขา้หมายเลข 2 
 เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและมอบเอกสารการเดนิทาง และ เชค็อนิใหท้า่น 
 
08.00 น. เดนิทางสูป่ระเทศสงิคโปร ์ดว้ยเทีย่วบนิ TG 403  พรอ้มบรกิารอาหารและแครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 
11.15 น.   เดนิทางถงึสนามบนิ ชางง ีประเทศสงิคโปร ์  หลังจากนัน้ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ นําท่านสู่

ทา่เรอื Marina Bay Cruise Center(MBCCS) 
 



 

 

 

 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวันแบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้งอาหาร Windjammer Café บนเรอื ทีช่ัน้11 และ 

อาหารวา่ง ที ่Café Promenade ชัน้ 5 ไดต้ลอดทัง้วัน   
 
16.30 น.  เรอื Voyager of the Seas จะออกจากทา่เรอื Marina Bay Cruise Center (MBCCS)  
 ** ผูโ้ดยสารควรถงึทา่เรอืเพือ่ท าการเช็คอนิ อยา่งนอ้ย 3 ช ัว่โมงกอ่นเรอืออก ** 
 เมือ่ทา่น ไดผ้า่นขัน้ตอนการเชค็อนิขึน้เรอื เพือ่เขา้หอ้งพักของท่านแลว้ ** เตรยีมตวั เขา้รว่มฟังการ

สาธติระบบความปลอดภยับนเรอื (Muster Drill) ตามโซนทีร่ะบไุวใ้นบตัร Sea Pass กรณุาเช็ค
เวลาทีแ่นน่อนจากประกาศบนเรอือกีคร ัง้ ** 

 เมือ่เรือไดอ้อกจากท่าเรือแลว้ ท่านสามารถพักผ่อนที่หอ้งพักของท่าน หรือสํารวจรอบๆ เรือไดต้าม
อธัยาศัย 

 
คํ่า บรกิารอาหารคํ่าทีห่อ้ง Main Dining แบบ A La Cate ทีห่อ้งอาหาร Sapphire ชัน้ 3 และ 4 ท่านจะ

ไดรั้บหมายเลข โต๊ะอาหารกอ่นลงเรอื จากนัน้ชมการแสดง ของขบวนพาเหรดเหลา่ของนักแสดงของเรอื 
สําราญ บรเิวณ Royal  Promenade ตามดว้ยพธิตีอ้นรับจากทมีกัปตัน เรอื และ  ลูกเรอื และยังม ีการ
แสดงระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในหอ้ง La Scala Theater ชัน้ 3  และ 4 หรอืจะปิดทา้ย
คํ่าคนืแรกนีด้ว้ยแสงสแีละดนตรตีามไนตค์ลับและบนดาดฟ้าเรอืไดต้ามอธัยาศัย  

 
หมายเหต ุ** โปรแกรมตา่งๆอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทา่นสามารถด ูโปรแกรมแตล่ะวนัจากทางเรอื จาก นติยสาร 
Cruise Compass 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
    
วนัเสาร ์ที ่18 พฤษภาคม 2562 กวัลาลมัเปอร,์ พอรต์คลงั (มาเลเซยี) 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้ง Windjammer Café บนเรอื ทีช่ัน้ 11 หรอืคณุจะเลอืก

ทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining  ชัน้ 3 และ 4 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอยีดเวลาบรกิาร
จาก นติยสาร Cruise Compass  

 
08.00 น เรอืจอดเทยีบทา่ที ่พอรต์คลงั กวัลาลมัเปอร,์ ประเทศมาเลเซยี นําทุกท่านขึน้ฝ่ังที ่พอรต์คลงั และ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหลวงกวัลาลัมเปอร ์แวะชม Merdeka Square จัตรัุสแหง่นี ้เป็นทีต่ัง้ของเสาธง
ชาตปิระจําชาตมิาเลเซยี ทีส่งูทีสุ่ดในโลก ทีไ่ดรั้บการชักขึน้สู่ยอดเสา เมือ่เวลาเทีย่ง คนืของวันที ่30 
สงิหาคม ค.ศ. 1957 เมือ่มาเลเซยีไดรั้บเอกราชจากประเทศอังกฤษ หลังจากนัน้นําท่านสู ่Harriston 
Chocolate showroom   

      
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน 
 หลังจากนัน้ นําทา่นสู ่Twin Tower ถา่ยรปูคูก่บัตกึแฝด และ  
 อสิระชอ้ปป้ิงที ่หา้ง Suria KLCC shopping centre 
 

   
 
เย็น ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นกลับทีท่า่เรอื พอรต์คลัง   
 
 รับประทานอาหารเย็นทีห่อ้ง Main Dining แบบ A La Cate ทีห่อ้งอาหาร Sapphire ชัน้ 3 และ 4 

นอกจากนีอ้าหารคํ่ายงัมบีรกิารในแบบบฟุเฟต ์นานาชาตทิีห่อ้ง Windjammer Café ซึง่จะใหบ้รกิารถงึ
โดยประมาณ 4 ทุม่ และ ยงัมอีาหารวา่งบรกิารทีห่อ้ง Café Promenade  ทีช่ัน้ 5 ตลอดทัง้คนื  

 เชญิชมการแสดงระดับโลกในหอ้ง The Royal Theater หรอื Ice Skate show ทีห่อ้ง Studio B ชัน้ 
3  หรอืท่านจะเลอืกท่องราตรบีนเรอืสําราญหรู จบิเครือ่งดืม่ฟังดนตรใีนเลานจ ์ไนตค์ลับแบบทีคุ่ณชอบ 
มนัสก์บัดนตรใีนคํ่าคนืนี ้แบบไมม่ลีมิติ นอกจากนี ้คาสโิน ยงัเปิดใหบ้รกิารตลอดทัง้คนือกีดว้ย 

 
19.00 น เรอืออกจากทา่เรอื กวัลาลมัเปอร ์(พอรต์คลงั) ประเทศมาเลเซยี 
 
 
 
 



 

 

        

  
 
วนัอาทติย ์ที ่19 พฤษภาคม 2562 มะละกา (มาเลเซยี) 
       
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบบฟุเฟตน์านาชาต ิทีห่อ้ง Windjammer Café บนเรอื ทีช่ัน้ 11 หรอืคณุจะเลอืก

ทานแบบ A La Carte ทีห่อ้ง Main Dining  ชัน้ 3 และ 4 ตามอัธยาศัย โปรดดูรายละเอยีดเวลาบรกิาร
จาก นติยสาร Cruise Compass  

 
08.00 น เรือจอดลอยลําในน่านน้ํา มะละกา, ประเทศมาเลเซีย นําทุกท่านขึน้ฝ่ังโดยเรือเล็ก พรอ้มนําท่าน

เดนิทางสู่ จตัุรสัดตัช ์และ โบสถค์รสิตม์ะละกา โบสถแ์ดงนี้สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีร่ะลกึในวาระครบรอบ 
100 ปีทีช่าวดัตชป์กครองมะละกา ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 12 ปี และ เยีย่มชมสถาปัตยกรรม ศลิปกรรม
ของชาตติะวันตก อยา่ง โบถส ์St. Paul's Church และ อนุเสาวรยี ์St. Francis Xavier  

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน 
 หลังจากนัน้ นําทา่นสู ่Dataran Pahlawan Megamall ชอ้ปป้ิงอสิระซึง่ท่านสามารถ หาซือ้ของฝาก 

ของทีร่ะลกึได ้
 
เย็น ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นกลับทีท่า่เรอื มะละกา 
 
 รับประทานอาหารเย็นทีห่อ้ง Main Dining แบบ A La Cate ทีห่อ้งอาหาร Sapphire ชัน้ 3 และ 4 

นอกจากนีอ้าหารคํ่ายงัมบีรกิารในแบบบฟุเฟต ์นานาชาตทิีห่อ้ง Windjammer Café ซึง่จะใหบ้รกิารถงึ
โดยประมาณ 4 ทุม่ และ ยงัมอีาหารวา่งบรกิารทีห่อ้ง Café Promenade  ทีช่ัน้ 5 ตลอดทัง้คนื  

 ชมการแสดง ขบวนพาเหรดเหลา่นักแสดงของเรอื สําราญ บรเิวณ Royal  Promenade เพือ่อําลาจากทมี
กัปตันเรอื และ  ลูกเรอื และ ยังม ีการแสดงระดับโลกของ Royal Caribbean Cruise ในหอ้ง La Scala 
Theater ชัน้ 3  และ 4 นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ปลอดภาษี และ ร่วมสนุกกับ
คาสโิน ทีเ่ปิดบรกิารแกท่า่นตลอดทัง้คนื 

 
19.00 น เรอืออกจากทา่เรอื มะละกา, ประเทศมาเลเซยี 
 
หมายเหต ุ     กรณุา ตรวจวา่ ทา่นตอ้งไปรบัหนงัสอืเดนิทาง (passport) ของทา่นคนื ในเวลาและสถานทีไ่หน

บนเรอืคนืนีท้า่นจะไดร้บั แท็กกระเป๋าตามสตีา่งๆ จากทางเจา้หนา้ทีเ่รอื กรุณาวางกระเป๋าของ
ทา่นไวท้ีห่นา้หอ้งพกั กอ่นเวลาเทีย่งคนื ทา่นควรเตรยีมกระเป๋าใบเล็กไวใ้สส่มัภาระ กอ่นทีจ่ะ
ออกจากเรอืในเชา้วนัถดัไป    

 
 
 



 

 

 
 
วนัจนัทร ์ที ่20 พฤษภาคม 2562                สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ที ่หอ้ง Windjammer Café ชัน้ 11 หรอื Café Promenade ทีช่ัน้ 5 
 
08.00 น. เรอืสําราญ Voyager of the Seas เดนิทางถงึท่าเรอื Marina Bay Cruise Center Singapore  โดย

สวัสดภิาพ เมือ่ท่านออกจากเรอื ท่านไปรับกระเป๋าตามทีเ่จา้หนา้ทีเ่รอืแจง้ และตามหมายเลขบนแท็กสี

กระเป๋าของทา่น ** ส าคญัมากตรวจสอบสมัภาระของทา่นกอ่นออกจากทา่เรอื ** 
  
กลางวัน หลังจากนัน้ นําทา่นสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของประเทศสงิคโปร ์ถนนออรช์ารด์ (Orchard Road) 
 อสิระอาหารกลางวนั ไดเ้วลาอนัสมควร นําทกุทา่นสูส่นามบนิชางง ีประเทศสงิคโปร ์
 
18.15 น ออกเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิ TG 408  สูส่นามบนิสวุรรณภมู,ิ กรงุเทพฯ 
 
19.35 น เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดย สวัสดภิาพ 
 

************************************************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 - 20 พฤษภาคม 2562อตัราคา่บรกิาร  
 

 
 

 
INSIDE 
(หอ้งพกัแบบไมม่หีนา้ตา่ง) 

ราคาทา่นละ พกั 2 ทา่น / หอ้ง 
ผูใ้หญ ่หรอื เด็ก 

29,700 บาท / ทา่น 
 

 
OCEAN VIEW WITH BALCONY 
(หอ้งพกัแบบมรีะเบยีงววิทะเล) 

ราคาทา่นละ พกั 2 ทา่น / หอ้ง 
ผูใ้หญ ่หรอื เด็ก 

32,800 บาท / ทา่น 
 

 
**หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง** 

อตัรานีร้วม: 
 

 ตั๋วเรอื Voyager of the Seas พรอ้มหอ้งพักบนเรอืสําราญฯ ในแบบทีค่ณุเลอืก   
 ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
 อาหารและเครือ่งดืม่ ชา-กาแฟ ตามทีร่ะบใุน Cruise Compass ตลอดจนกจิกรรมและความบนัเทงิบนเรอื 
 ภาษีทา่เรอื 
 คา่ทปิพนักงานบนเรอื 
 คา่ทปิไกด ์
 ประกนัการเดนิทางอบุตัเิหต ุวงเงนิ 1,000,000 บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 ทัวรก์วัลาลัมเปอร ์, มะละกา และ สงิคโปรต์ามทีร่ะบ ุ 
 ราคาเด็กเทา่กนักบัผูใ้หญ่ 

 
อตัรานีไ้มร่วม: 

 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่(ถา้ม)ี 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์Wifi คา่อาหารและเครือ่งดมืทีม่ ีคา่ใชจ้า่ยเพิม่  ฯลฯ 
 คา่ใชจ้า่ยอนัเนือ่งมาจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, เหตสุดุวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 

 คา่ธรรมเนยีมแจง้เขา้ - ออกของบคุคลตา่งดา้วคา่วซีา่เขา้ประเทศของบคุคลตา่งดา้ว (ถา้ม)ี 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีการบรกิารหักณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการขอใบเสร็จมภีาษี) 

 
 
 



 

 

ข ัน้ตอนการจอง 
 สง่สําเนาหนังสอืเดนิทางใหเ้จา้หนา้ที ่(ทีม่อีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6เดอืนในวันเดนิทาง) 
 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันทีไ่ดทํ้าการสํารอง แตไ่มเ่กนิ 5 วัน กรณีตดิวันหยดุ 
 สว่นทีเ่หลอืชําระ 65 วันกอ่นออกเดนิทาง  
 คณุจะไดรั้บเอกสารยนืยนัการจองและรายละเอยีดการจอง 

 ทา่นจะไดรั้บตั๋วเรอืโดยประมาณ 30 วัน กอ่นเดนิทาง 
 
 
เงือ่นไข  
 

 บรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเสน้ทางเดนิเรอื, หรอืโปรแกรมทัวร ์โดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 ระหว่างการเดนิทาง หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ทัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละไม่สามารถขอคืน

คา่บรกิารได ้

 น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางโหลดไดท้่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรัม และถอืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรัม, หากน้ําหนัก
สมัภาระของทา่นเกนิตามทีส่ายการบนิกําหนด ทา่นตอ้งชําระคา่สว่นเกนิเอง 

 อาหารและเครือ่งดืม่ทีใ่หบ้รกิารบนเรอืไดจั้ดเตรยีมไวใ้หโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย แตจ่ะมบีางรายการทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ เชน่ 
อาหารเมนูพเิศษ, การจองหอ้งอาหารพเิศษ, เครือ่งดืม่ทีม่สี่วนผสมแอลกอฮอล ์เครือ่งดืม่ทีม่ยีีห่อ้ หากคุณสงสัย
สามารถสอบถามไดจ้ากบรกิรโดยตรง หรอืดรูายละเอยีดไดจ้าก Cruise Compass 

 หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง หรอื ออกนอกประเทศโดยเจา้หนา้ทีรั่ฐฯ บรษัิท ไมส่ามารถคนืคา่ตั๋วเรอืใหไ้ด ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเวลา โปรแกรมทัวรแ์ละเสน้ทางเดนิเรอืโดยอาจมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ ทัง้นี้เพือ่

ความปลอดภยัและความเหมาะสมของกําหนดการโดยรวม 

 การนําสิง่ของผดิกฏหมายตดิตัวระหว่างการเดนิทางหรือเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ตลอดจนความประพฤตทิีไ่ม่
เหมาะสม หรอืผดิกฏหมายเป็นความรับผดิชอบสว่นบคุคล 

 สายการบนิอาจเปลีย่นเครือ่ง (aircraft)  โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในการยกเลกิทกุกรณี 

 
 
หมายเหต ุ 
 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ
ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ
บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะคํานงึและ
รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระทําทีส่อ่ไปในทาง
ผดิกฎหมาย หรอืการ หลบหนเีขา้เมอืง  

 

 
 
 

 


